Landi Islandshästförening
Protokoll för årsmötesförberedande styrelsemöte 2020-01-13
Närvarande: Johanna Grundberg, Helena Olofsson, Cecilia Trolin, Ann Kruse, Anna Steffenburg,
Yvonne Berg-Carlsson (del av mötet), Åsa Wängdahl
Plats: Hos Cissi på Bredfjället (Ljungskile)















Mötesordförande Johanna, sekreterare Åsa.
Mötet öppnades av Johanna.
Justeringsman Helena.
Styrelsens förslag på årsmötesordförande är Johanna och
årsmötessekreterare Åsa.
Avstämning agenda för årsmötet
Avstämning verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för gångna
styrelseåret.
Avstämning verksamhetsplan och budget för kommande styrelseåret. Vi
fyllde på verksamhetsplanen och diskuterade och bestämde lämplig budget
utan minusresultat. Den senare skall slutföras av Martina och skickas till Åsa
för publicering (gäller även resultat och balansrapport).
Förslag till Landis medlemsavgifter för 2021: Samma som nu, dvs 110 kr för
senior.
Inkomna motioner. Motion från styrelsen (genom Åsa) angående ändringar i
bidragsdokumentet. Diskuterades och filades på.
Styrelsens förslag till representanter till SIFs riksårsmöte 28/3 i Bromma:
ingen frivillig från styrelsen för närvarande.
Styrelsens förslag till representanter till Vesturs årsmöte 8/3: Martina och
Ann.
Övrigt
o Valberedningens förslag till nästa års styrelse
Yvonne presenterade förslaget och mötesdeltagarna hjälpte till att
anpassa detta så att alla poster fylldes. Förslaget blir som nedan:
 Johanna ordförande 1 år
 Ann vice ordförande 2 år
 Martina kassör 1 år kvar
 Sekreterare Cissi 2 år
 Ledamot 1 Helena 2 år
 Ledamot 2 Karin Ahlberg fyllnadsval 1 år för Cissi
 Ungdomsrepresentant Nellie Ahlberg 2 år
 Suppleanter
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 Anna Steffenburg
 Linda Moskajärvi
 Anna Hatt
o Valberedning för styrelse 2021. Avgående styrelsemedlemmar: Mona,
Evalotta och Åsa, men Mona lämnar troligen Landi, Evalotta kommer
troligen att vara på annan ort till hösten och Åsa vill inte vara själv i
valberedningen(helst inte alls). Kompromiss: valberedning=styrelsen +
Åsa.
o Årsmötet förberedelser
 Anmälda lista håller Åsa (inte så många anmälda än).
 Åsa förbereder årsmötesdokumenten för publicering på
hemsidan.
 Lokal Råsseröds cafeteria, inte hört något om att vi inte kan
vara där. Åsa fixar projektor.
 Åsa ansvarar för fika, men ber om hjälp för vissa delar (bl.a.
kaffe).
 Åsa har kontakt med Anne Dirksen för föreläsningen. Vi börjar
med den.
 Avtackning styrelse och tävlingskommitté (inköp och utförande)
tas utanför detta möte
 Pausbilder. Åsa har fixat bildspel.
 Städa, återställa gör alla
 Glöm inte att det skall hållas konstituerande styrelsemöte
direkt efter årsmötet.
o Icetest-kursen



13 anmälda (4 utanför Landi)
Fika fixar Ann

o Fråga om bidrag till ULK-kurser för Nellie Ahlberg + en till. Karin
Ahlberg ställer frågan. Två tillfällen på Stenholmen under februari,
kostar 2000 kr + resa. Kan ge skjuts framåt för
ungdomsverksamheten. Vi vill inte sponsra en icke namngiven. Det
blev en diskussion om ungdomsbidrag generellt och motprestationer.
Beslut: Landis kan sponsra Nellie med 1000 kr, någon form av
motprestation krävs. Ytterligare person får komma in med egen
”ansökan” om bidrag. Johanna meddelar Karin.
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o Tiggeribrevet ”Rädda SIF”
Diskussion om olika förslag på vad Landi kan och vill göra för SIF och
vad pengarna skall användas till. Tas som punkt på årsmötet.
o Tävlingsgrupp
o Påsktävling ute på Icesale, även KM på gång i IndTA.
o Istävlingen
Planeringen rullar på, arbetsgruppen jobbar, ca 8 anmälda. Fler
funktionärer behövs.
o Sverigeritten ”Väster om Vänern”-benet är osäkert om det blir något
av pga dåligt samarbete mellan lokalföreningarn. Troligen kör Landi
sitt eget race med uteritter genom Landi-land.
 Mötet avslutades

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2020-01-14 via mail
……………………………………………………………………..
Helena Olofsson (mötesjusterare) Godkänt 2020-01-14 via mail
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